
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี 6 
เร่ือง  ความบริสุทธ์ิของโนอาห 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  โลกของพระเจา 

          บทเรียน:  ความบริสุทธ์ิของโนอาห 

  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            

1. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่พระเจาทรงเศราพระทัยเมื่อมองดูโลก 
2. เด็กจะสรางเรือโนอาหจําลอง และบอกเก่ียวกับวิธีที่โนอาหเช่ือฟงพระเจา 
3. เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่สามารถเช่ือฟงพระเจา 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษแผนใหญ 
3. เชือกเสนยาว หรือชอลก 

 
 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 



 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
 
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 6:12-14, 17-20 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. Pray for the children to be thankful that God gives them a fresh start 
         
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
 

 

   
 

  

 

          
 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆดวยกัน ครูคิดวาพวกเธอนาจะพรอมท่ีจะผจญภัยแลว เพราะวันน้ี
เปนเร่ืองราวของการผจญภัยคร้ังย่ิงใหญ ในพระคัมภีร พวกเธอกลาพอท่ีจะผจญภัยไปดวยกันไหม 

 
 ใหวางกระดาษแผนใหญไวตรงกลางวงกลมที่เด็กๆน่ัง ใหวาดรูปวงกลมลงบนกระดาษ 

 
 พวกเธอคิดวานาจะเปนรูปอะไร? ใหเด็กๆลองเดา 

 
 รูปน้ีเปนมากกวาวงกลม สําหรับเร่ืองราวในวันน้ี วงกลมนี้หมายถึงโลกท่ีสวยงามที่พระเจาทรงสรางมา มีอะไรบางที่

พระเจาทรงสราง และทรงใสเอาไวในโลกท่ีสวยงามใบน้ี? ใหเด็กๆชวยกันบอกสิ่งที่พระเจาทรงสราง   
 

 พวกเธอคงจําไดวาพระเจาทรงสรางโลกใหสมบูรณแบบ และสวยงาม แตแลวความบาปไดเขามาเม่ืออาดัม กับเอวาไม
เชื่อฟงพระเจา เม่ือเวลาผานไปก็มีมนุษยเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  
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 ปญหาใหญในเวลาน้ันก็คือ คนสวนใหญไมไดใสใจตอพระเจา พวกเขาเห็นแกตัว โกหก และขโมยของๆคนอ่ืน  พวกเขา
ยังหลอกลวง และฆาผูอ่ืน ใหเรามาลองดูวาเกิดอะไรขึ้นบางกับโลกท่ีสวยงามของพระเจาใบน้ี ใหเด็กๆขึ้นไปกระทืบ
ลงบนกระดาษที่วางไวกลางวงกลม 

 

 ลองดูวาโลกท่ีสวยงามใบน้ีเปนอยางไรบาง มันพังทลายแลว มันเติมไปดวยความบาป และส่ิงท่ีนาเกลียด คิดวาพระเจา
จะทรงรูสึกอยางไรเม่ือเห็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับโลกที่สวยงามใบน้ี ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 
 ทําไมพระเจาทรงรูสึกอยางน้ัน (คําตอบที่อาจเปนไปได: เพราะวามนุษยที่พระเจาทรงสรางไมไดเช่ือฟงพระองค, 

มนุษยไมไดใสใจกับพระเจา, พวกเขาไมมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน, ฯลฯ) 
 

 พระเจาทรงเสียใจเพราะความบาปไดทําลายโลกท่ีสวยงามของพระองค แตพระองคทรงมีแผนการณ เปนแผนการ
ผจญภัยท่ียอดเย่ียม และเก่ียวของกับนํ้า เปนแผนท่ีพระองคไมเคยทํามากอน และจะไมทําอีกเลย ใหเรามาผจญภัย
ดวยกันดีกวา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 
 

 

   
 

  

 

          
 แตยังมีผูชายคนหน่ึงบนโลก เขาเปนคนที่รักพรระเจา และทําในสิ่งท่ีถูกตองเสมอ เขามีชื่อวา โนอาห พระคัมภีรกลาว

วา โนอาหเดินตามทางของพระเจา น่ันหมายความวา เขาอธิษฐาน และฟงเสียงของพระเจา วันหน่ึงพระเจาทรงตรัส
กับโนอาหวา 

พระเจาทอดพระเนตรแผนดินก็ทรงเห็นวาเสื่อมทรามเพราะบรรดามนุษยประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผนดิน
พระเจาจึงตรัสแกโนอาหวา"เราตัดสินใจแลววาจะใหบรรดามนุษยถึงความพินาศเสียทีดวยเหตุวาโลกเต็มไป
ดวยความทารุณเพราะการกระทําของมนุษยดูเถิดเราจะทําลายพวกเขาพรอมกับแผนดินโลกเจาจงตอนาวา
ดวยไมสนโกเฟอรแลวทําเปนหองๆและยาชันทั้งขางในขางนอก - เพราะดูเถิดเราเองจะเปนผูทําใหนํ้าทวม
แผนดินจะทําลายมนุษยและสัตวที่มีลมปราณท้ังปวงใตฟาทุกสิ่งที่อยูบนแผนดินจะตายสิ้นแตเราจะตั้งพันธ
สัญญาไวกับเจาใหเจาเขาอยูในนาวาทั้งบุตรภรรยาและบุตรสะใภจงนําบรรดาสัตวที่มีชีวิตทั้งตัวผูและตัวเมีย
ทุกชนิดอยางละคูเขาไปไวในนาวาเพ่ือใหมีชีวิตรอดอยูกับเจานกตามชนิดของมันสัตวตามชนิดของมัน
สัตวเล้ือยคลานบนแผนดินตามชนิดของมันทุกๆชนิดอยางละคูตองไปกับเจาเพ่ือใหรอดชีวิตอยูได 
ปฐก 6:12-14, 17-20 

 
 ชางเปนแผนการณท่ีวิเศษสุดของพระเจาใชไหม? (พระเจาทรงใหเกิดนํ้าทวมเพ่ือทําลายโลก, ทรงปกปองครอบครัว

ของโนอาห และสัตวทุกชนิดบนโลกชนิดละ 1 คู) 

 3



 4

 

 พระเจาทรงตัดสินพระทัยท่ีจะชําระโลกดวยการใหนํ้าทวม มีเพียงครอบครัวของโนอาห และสัตวตางๆท่ีโนอาหนําขึ้น
บนเรือดวย เรือท่ีพระเจาใหโนอาหสรางน้ันเปนเรือท่ีใหญมาก ซึ่งเรือน้ีจะแบงออกเปนสามชั้นเพ่ือใหสัตวชนิดตางๆ 
และคนอาศัยอยู 

 

 ใหเราลองมาทํารูปรางของเรือกันดีกวา เราตองการคนหน่ึงคนสําหรับแตละจุด สวนคนท่ีเหลืออยูจะชวยกันทํารูปเรือ
ระหวางสองจุดน้ัน หากแปนไปได ใหใชเชือก หรือชอลคโดยใหเด็กๆชวยทํา หรือชวยวาดรูปเรือลงบนพ้ืน แตถาคุณ
มีโตะใหญๆ 2 ตัวคุณอาจจะหงายโตะและทําเปนเรือก็ได ใหเด็กๆทั้งหมดเขาไปอยูในเรือที่ชวยกันทํา ตลอดเวลาที่คุณ
เลาเรื่อง 

 

 เม่ือโนอาห กับลูกชายของเขาสรางเรือเสร็จแลว พระเจาตรัสกับโนอาหวาถึงเวลาท่ีเราจะเร่ิมแผนการณแลว พระเจาสง
สัตวทุกชนิดอยางละคูไปยังเรือของโนอาห เพ่ือใหเขานําสัตวเหลาน้ันเขาไปในเรือ ในท่ีสุดครอบครัวของโนอาหไดเขา
ไปในเรือ และพระเจาทรงปดประตูของเรือ ใหสัญญาณกับเด็กๆที่จะปรบมือ 1 ครั้งอยางพรอมๆกันเปนการทําเสียงปด
ประตูของพระเจา 

 

 ทันใดน้ันฝนก็เร่ิมตกลงมา ใหเราทําเสียงเหมือนกับเสียงพายุฝนดวยกัน ใหทุกมองดูท่ีครู และใหทําตามครูดวย ใหใช
มือตีเบาๆที่หนาขาทําเปนเสียงฝนตก จากน้ันใหตีแรกขึ้นอีกนิดหน่ึงเพ่ือทําเปนเสียงพายุ จากน้ันใหตีหนาขา และ
กระทืบเทาบนพ้ืนทําเปนเสียงฟารอง จากน้ันใหทํายอนกลับไปคือตีหนาขากระทืบเทา จากนั้นตีหนาขาอยางเดียว และ
ตีหนาขาเบาๆจนหยุด 

 

 ทุกคนทําไดดีมาก เสียงเหมือนจริงไหม ขณะท่ีโนอาหอยูบนเรือ ฝนไดตกเปนเวลา 40 วัน 40 คืนและเสียงก็เหมือนกับ
ท่ีพวกเราไดทําไปแลว เวลาผานไปหลายวัน ทุกสิ่งทุกอยางบนพ้ืนดินก็จมหายไปในน้ํา มีเพียงนํ้าเทาน้ันท่ีโนอาห
สามารถมองเห็นได แตพระเจาทรงปกปองครอบครัวของโนอาห และสัตวตางๆท่ีอยูบนเรือ 

 

 หลังจากหลายเดือนผานไป ระดับนํ้าเร่ิมลดลง วันหน่ึงเรือไดไปชนเขากับยอดเขาแหงหน่ึง ครอบครัวโนอาหยังตองรอ
อีกหลายวันกวานํ้าจะแหงกอนท่ีพวกเขาจะออกจากเรือ ในท่ีสุดพระเจาตรัสกับโนอาหใหออกจากเรือไดแลว ใหเด็กๆ
กาวออกไปอยูนอกเรือจําลอง 

 

 คิดวาพวกเขารูสึกอยางไรขณะที่กาวออกจากเรือ ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 โนอาหสรางแทนบูชา และถวายเคร่ืองบูชาเพื่อสรรเสริญ และขอบคุณพระเจาท่ีไดปกปอง ทุกคนบนเรือ พระเจาทรง
พอพระทัยเคร่ืองถวายบูชาของโนอาห และทรงสัญญาวา พระเจาจะไมใหเกิดนํ้าทวมโลกอีก สัญญลักษณของพระ
สัญญาน้ีก็คือรุงกินนํ้าน่ันเอง 

 



 รุงกินนํ้ามีสีอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง รุงกินนํ้าน้ันมีสีสวยเปนประกายแวววับใชไหม ใหเราลองมาทํารุงกินนํ้า
โดยใชมือท้ังสองขางของเรา ใหคุณเอามือประสานกัน จากน้ันยกข้ึนเหนือศรีษะของคุณ จะไดเปรรูปครึ่งวงกลม ให
กระดิกน้ิวมือไปดวย 

 

 พระเจาทรงสัญญาวาอยางไรขณะท่ีสงรุงกินนํ้ามา? (จะไมใหนํ้าทวมโลกครั้งใหญเพ่ือคราชิวิตมนุษยอีก) 
 

 คิดวาทําไมพระเจาถึงเลือกโนอาหเพ่ือทํางานน้ี (พระเจาทรงรูวาโนอาหรัก และเช่ือฟงพระองค) 
 

 มีอะไรที่แสดงวาโนอาหเชื่อฟงพระเจา (โนอาหไดสรางเรือ และพาครอบครัวของเขา และสัตวชนิดตางๆอยางละคูเขา
ไปในเรือดวย) 

 
 

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
 

     
พระเจามอบหมายงานท่ีย่ิงใหญใหกับโนอาห และโนอาหไดทําตามทุกสิ่งทุกอยางเหมือนกับท่ีพระเจาทรงบอกเขา สําหรับเรา
แลวพระเจาไดมอบหมายงานเล็กๆใหกับเรา -เปนงานท่ีไมยากซึ่งเราสามารถทําไดคือการเชื่อฟงพระองค 
 
ครูอยากจะใหเธอแตละคนบอกถึงวิธี 1 วิธีท่ีจะเชื่อฟงพระเจาตลอดสัปดาหน้ี ใหเด็กแตละคนไดตอบคําถาม 
 
หลังจากที่เด็กๆไดแบงปนแลว ใหจบบทเรียนดวยคําอธิษฐาน พระบิดาเจา พวกเรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาท่ีย่ิงใหญ 
ถึงแมวาเราจะเปนคนเล็กนอย แตพระองคทรงรักเรา ขอบคุณสําหรับโอกาสท่ีใหเราไดเชื่อฟงพระองคในแตละวัน โปรดชวยให
เราไดระลึกถึงพระองค และไดเดินกับพระองคเหมือนกับท่ีโนอาหไดทํา ในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน 
 
กิจกรรมเสริม:  
ใหเด็กจับคูกัน ใหเด็กแตละคูแสดงเปนสัตวแตละชนิด และเดินขึ้นไปบนเรือโนอาห เด็กๆที่เหลือจะตองเดาวาเพ่ือนของเขา
กําลังแสดงเปนสัตวอะไร  
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


